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                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αρ. 1ης/2020 Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Λευκάδας 

                                                                        Αριθ. Αποφ.: 3/2020 

 

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 27 του μηνός Φεβρουαρίου του 
έτους  2020,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Λευκάδας, μετά την αριθ. πρωτ: 3041/21-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  
νόμιμα στα μέλη της,  σύμφωνα  με τις  δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Λύγδας Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1.   Περδικάρης Αθανάσιος 

2. Γαζής Αναστάσιος 2.    
3. Βλάχου Ειρήνη 3.    
4. Τυπάλδος Νικόλαος 4.    
5. Γαζής Νικόλαος 5.   

6. Τσιρογιάννης Γεώργιος (αναπλ.) 6.  

7. Λιβιτσάνος Ιωάννης 7.  

8. Ζουριδάκης Ευτύχιος 8.  

9.  9.  

 Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, 
υπάλληλο του Δήμου. 

Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος της παράταξης του κ. Δημάρχου, αναπληρώνει 
το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Αργυρό Νικόλαο, που απουσίαζε. 
 
 
ΘΕΜΑ 3

ο
:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των υποβληθέντων ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση 

Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας. 
                                              Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. 
                                                               Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος 
 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Λύγδας Σπυρίδων, εισηγούμενος το θέμα, ενημέρωσε την Ε.Π.Ζ.  για την με 
αριθ. πρωτ. εσωτ: 156/29-1-20 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος επί των υποβληθέντων 
ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών 
(Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας. 

Στη συνέχεια ο εισηγητής είπε πως η σημερινή συζήτηση για το ανωτέρω θέμα, πρέπει να  αφορά στο 
πλαίσιο εκείνο που θα κινηθούμε για την εξέταση των ενστάσεων, μετά και την παρέμβαση του κ. Δημάρχου 
στην έναρξη της συνεδρίασης, για την εξέταση 3-4 ενστάσεων σε κάθε συνεδρίαση της ΕΠΖ, με την παρουσία 
των ενδιαφερομένων. 

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της ΕΠΖ, των Προέδρων των δύο Κοινοτήτων και 
των δημοτών που ήταν παρόντες στην Συνεδρίαση, καθώς και του κ. Προκοπίου, πρ/μένου της Δ/νσης 
Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ε.Π.Ζ.  αφού  έλαβε υπόψη της: 

• την ανωτέρω εισήγηση 

• τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. 

• τις δ/ξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων της Ε.Π.Ζ. 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Στην  επόμενη συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. α) την συζήτηση τεσσάρων (4) ενστάσεων και  
β) την λήψη απόφασης, σχετικά με την δυνατότητα της συζήτησης των δεκαέξι (16) εκπρόθεσμων 

αιτήσεων που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 3/2020. 

 
 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 

    ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ     


